
ALGEMENE BESCHRIJVING

Matzwarte oplosmiddelhoudende acrylverf van uitzonderlijke 
kwaliteit en hoge dekkracht, speciaal ontwikkeld voor gebruik op zilver 
(Silver Killer©). Door zijn eigenschappen kan het ook worden gebruikt als 
afwerkingslaag.

KENMERKEN

- Zeer sneldrogend.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Harding na 2 uur
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Uitstekende dekkracht.
- Silver Killer©, dekt metallic “lea� ng” verfsoorten.
- Zijdeachtige mat zwarte afwerking.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid 
van de mengkogel.

- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder op roestige metalen 
oppervlakken de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwe-
rende grondverf aan.

- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd 
beter dan één dikke laag, overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.

- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt 
raakt vervang hem dan door een nieuwe.

- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde 
ruimten.

- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Lage druk Binnendraadventiel 
Drijfgas GLP C3-C4
Kleur:    Zwart
Glans <10%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):    10’
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):          20’
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808 ):        20 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):                                                                        3 B
Theoretische opbrengst (continu verven): 2 m² voor spuitbus 400 ml
Verdunner:     Butylacetaat
Levensduur van het product:    (Correct opgeslagen) > 5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:    Minimale omgevingstemperatuur 

8ºC
Oppervlaktetemperatuur 5ºC 
Max. vochtigheid 85% R.H.P

Hittebestendigheid van de verf:   100ºC
Overschilderen: Na 10'

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.         290822

ETIKET       CAP

Productinformatie    TECHNISCH INFORMATIEBLAD    
NITRO 2G Zwart. Effen kleur. Matte verf, hoge druk en Silver Killer©. 
400 ml, 11 Oz, 300 g.
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TOEPASSINGEN

Vanwege de eigenschappen van het product bevelen wij het gebruik aan voor het 
de� nitief afwerken. Aangezien het een verf van hoge kwaliteit is, kan hij ook worden 
gebruikt voor een breed scala van toepassingen waar zijn kenmerken vereist zijn.

- Graf� ti - Handwerk - Doe-het-zelven 
- Industrie - Muurschilderingen
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Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com
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Made in Europe.

BEDRIJF gecerti� ceerd 
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001


